
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5ο ΤΑΚΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας σε συνεργασία µε το Περιφερειακό 
Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας και µε βάση τα δεδοµένα που 
προκύπτουν από την παρακολούθηση των συλλήψεων του Πράσινου και Ρόδινου σκουληκιού στις 
φεροµονικές παγίδες καθώς και τις επιθεωρήσεις στις βαµβακοφυτείες, σας γνωρίζουµε ότι: 

1. Οι βαµβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο της πλήρους καρπόδεσης µε καρύδια διαφόρων 
ηλικιών και ανοίγµατος της τάξης του 10 έως 30%. 

2.    -    Οι συλλήψεις των πεταλούδων του Πράσινου σκουληκιού στις φεροµονικές παγίδες είναι 
χαµηλές (εξαίρεση περιοχή Ωρεών). 

- Στις δειγµατοληψίες παρατηρούνται µικρές προσβολές από προνύµφες διαφόρων σταδίων 
κυρίως στις όψιµες βαµβακοφυτείες (περιοχή ‘Κρύας Βρύσης’). 

- Σε άλλες περιπτώσεις εντοπίστηκαν προσβολές από προνύµφες από το πράσινο σκουλήκι 
χωρίς την ύπαρξη ζωντανών σκουληκιών (κάµπος Μαντουδίου). 

Η κατάσταση δηλαδή διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή και από φυτεία σε φυτεία, 
ανάλογα µε την πρωιµότητα ή την οψιµότητα, τις καλλιεργητικές φροντίδες και τις επεµβάσεις 
που δέχτηκαν. 

3. Οι συλλήψεις των πεταλούδων του Ρόδινου σκουληκιού είναι µηδενικές σε όλες τις περιοχές µε 
εξαίρεση την περιοχή των Ωρεών. Στις δειγµατοληψίες δεν παρατηρούνται ζωντανές προνύµφες.  

 
 

ΣΣ ΥΥ ΣΣ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ   

Α. Πράσινο σκουλήκι 
Συνιστάται στους βαµβακοκαλλιεργητές κυρίως των όψιµων φυτειών να εντατικο̟οιήσουν τους 
ελέγχους τουλάχιστον ως το τέλος Σεπτεµβρίου µε σχολαστικό έλεγχο στις βαµβακοφυτείες για τη 
διαπίστωση προνυµφών. Όταν διαπιστώνονται  3-4 ̟ρονύµφες µικρότερες του 1 εκατοστού σε  100 
φυτά (διασχίζοντας όλη την έκταση διαγωνίως) να προβαίνουν σε ψεκασµό έγκαιρα µε εγκεκριµένα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα µε δραστική ουσία διαφορετική α̟ό εκείνη που χρησιµοποιήθηκε σε 
προηγούµενους ψεκασµούς για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των εντόµων. Καθ’ όσον 
ενδεχόµενη αύξηση του πληθυσµού της τελευταίας γενεάς αν δεν αντιµετωπιστεί σε νεαρή ηλικία είναι 
ικανή να δηµιουργήσει ζηµιά και σε µεγάλα καρύδια. 

Β. Ρόδινο σκουλήκι 
Εντατικο̟οίηση και σχολαστικός έλεγχος κάθε δύο-τρεις µέρες ελέγχοντας 100 καρύδια ηλικίας 2-3 
εβδοµάδων µαζεµένων τυχαία από όλη την έκταση της φυτείας. Τα καρύδια ανοίγονται και εξετάζονται 
προσεκτικά στο εσωτερικό τους για ανεύρεση χαρακτηριστικών συµπτωµάτων (εξογκώµατα ή στοές) και 
σκουληκιών. Συνιστάται ψεκασµός τις νυχτερινές ώρες 12:00–03:00 π.µ. µε κατάλληλα και εγκεκριµένα 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ 
 ΤΜΗΜΑ : ΠΟΙΟΤ. & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ: Λ. Χαϊνά 93- 341 00 Χαλκίδα                         

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Τζελάς 

ΤΗΛ 22213 53920 

FAX 22210 36095 

e-mail: tzelas.k@evia.pste.gov.gr 

 

Χαλκίδα   16 Σεπτεµβρίου 2011 
 
Αρ. Πρωτ.: 11840 

 

ΩΣ Π∆ 

 

Προς 



φυτοπροστατευτικά προϊόντα όταν διαπιστωθούν  5-8 ζωντανές προνύµφες ρόδινου σκουληκιού στα 100 
καρύδια.  
Σας επισηµαίνουµε από ιστορικά στοιχεία ότι το δεκαήµερο που διανύουµε οι προσβολές στα καρύδια 
από ρόδινο είναι αυξηµένες σε σχέση µε τις προηγούµενες γενεές και έντονα ζηµιογόνες. 

Γ. Κατά την εφαρµογή των ψεκασµών θεωρούµε απαραίτητο να τονίσουµε ότι πρέπει να λαµβάνονται 
µέτρα ατοµικής ̟ροστασίας, να ειδοποιούνται οι µελισσοκόµοι για την αποµάκρυνση των κυψελών 
τους και να τηρούνται πιστά οι οδηγίες της ετικέτας του σκευάσµατος (δοσολογία, µέγιστος αριθµός 
εφαρµογών και το διάστηµα µεταξύ των επεµβάσεων). 

∆. Αδικαιολόγητοι οι άστοχοι ψεκασµοί, καταστρέφουν τους ωφέλιµους πληθυσµούς µε αποτέλεσµα 
την έξαρση των επιβλαβών εντόµων και ακάρεων. 

Ε. Παρακαλούνται οι παραγωγοί που εντο̟ίζουν σηµαντικό ̟ρόβληµα στην καλλιέργειά τους να 
ειδοποιούν τα τµήµατα φυτοπροστασίας της υπηρεσίας µας ή του Περιφερειακού Κέντρου  
Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας (Βόλος, τηλ.24210-66525) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 

Α. Πανούσης ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Π.Κ.Π.Φ. & ΠΕ Μαγνησίας 
Τορούτζια & Νικολαϊδη  
383 34 Πεδίο Άρεως-Βόλος 

2. Βαµβακοκαλλιεργητές της ΠΕ Εύβοιας. 

3. ∆ηµοτική Ενότητα Κηρέως  
∆ήµου Μαντουδίου_Λίµνης-Αγ. Άννας 

4. ∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων  
∆ήµου Μαντουδίου_Λίµνης-Αγ. Άννας 

5. ∆ηµοτική Ενότητα Ιστιαίας  
∆ήµου Ιστιαίας-Αιδηψού 

6. Παραρτήµατα ΕΑΣ 
α. Μαντουδίου 
β. Ιστιαίας  

7. Καταστήµατα Γεωργικών Φαρµάκων  
∆ήµων Ιστιαίας_Αιδηψού & Μαντουδίου-Λίµνης-Αγίας Άννας 

8. Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας Ιστιαίας 
Ιστιαία 

9. Γραφείο Αγρ. Οικονοµίας Λίµνης-Λίµνη 

10. Το̟ικά Μέσα Ενηµέρωσης 

ΚΟΙΝ. : α. Αντι̟εριφερειάρχη κ. Στ. Κα̟ελέρη  

β. Γενική ∆/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικ/µίας &  
                   Κτην/κής -Γραφείο Γενικού ∆/ντη- 
                    Υψηλάντη 1- 351 00 Λαµία 

 γ. Γραφείο Τύ̟ου ΠΕ Εύβοιας 

 

 


